
Nepalaid garām MAIJĀ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.

04.05. plkst. 15.00 
Aviācijas šovs. Gaisa spēku izpletņlēcēju 

paraugdemonstrējums virs Daugavas

04.05. plkst. 17.00 
Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai veltīts koncerts 
Vecpilsētas laukumā kopā ar grupu “Līvi”

11.05. plkst. 16.00 
Krustpils kultūras nama 

60 gadu jubilejas koncerts

20.05.–20.06. 
Biedrības „Debesmanna” piecgades foto 

izstāde „ESTEPATĀS”

18.05. plkst.11.00 
Aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei

„Kids Wonderland”

25.05. plkst. 18.00 
Dižkoncerts 

„Sanākam, sadziedam, sasadancojam”

04.05. plkst. 18.30 
Dokumentālā filma 
„Zobens un zābaki”

16.05. – 17.05. plkst. 18.00 
Dokumentālā filma 

„Zorjana Horobraja”

04.05. plkst. 11.00 
Nacionālo bruņoto spēku simtgades 

parāde Rīgas ielā

04.05. plkst. 16.00 
Audiovizuāla stāsta „Jēkabpilieši 
Atmodas laikā” demonstrējums

18.05. plkst. 13.00 
Senioru deju kopu sadancis 

“Ziedu ballē”

Jēkabpils Tautas namā



Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3

08.05. 18.00 Bulata Okudžavas 95. gadadienai veltīts radošs vakars „Dzīvosim viens 
otram izdabājot, jo dzīve ir tik īsa...”         Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”

Bez maksas

09.05. 15.00–20.00 “X Faktora” trešās sezonas atlase Bez maksas

12.05. 12.00 Bērnu vokālā ansambļa “Dziesmiņa” Mātes dienas koncerts 
“Mammīte – bitīte, es tava puķīte” Bez maksas

16.05. 16.00 Tikšanās “Mūziķis Aigars Godiņš. Sarunas, mūzika, pārdomas” Bez maksas

16.-17.05. 18.00 KINO MĪTNE
Dokumentālā filma „Zorjana Horobraja”. Režisore: Elita Kļaviņa

2 €,
Jēkabpils TN kase

18.05. 13.00 Senioru deju kopu sadancis “Ziedu ballē” Bez maksas
20.05.–20.06. Biedrības „Debesmanna” piecgades foto izstāde „ESTEPATĀS” Bez maksas

23.05. 18.00 Jēkabpils sporta skolas absolventu izlaidums Bez maksas

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212

11.05. 16.00 Krustpils kultūras nama 60 gadu jubilejas koncerts Bez maksas
13.05.
20.05.
27.05.

14.30 Senioru dejas Bez maksas

17.05. 18.00 Antras Korņejevas 60 gadu jubilejai veltīts koncerts 
„Skaņām piepildīts laiks” Bez maksas

24.05. 18.00 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu izlaidums Bez maksas

Krustpils saliņa

18.05. 11.00–19.00 Aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei „Kids Wonderland” 5 € – 25 €,
www.ticketpoint.lv

25.05. 18.00 Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam” Bez maksas

Baznīcas

03.05. 17.00 Balvu mūzikas skolas pūtēju orķestra koncerts Krustpils Vissvētās 
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā Bez maksas

Vēst. Latvijas bankas ēka, A. Pormaļa iela 11

04.05. 13.00–17.00 Izstādes: „Kultūrvēsture līdzās. Aizmirstā…”, „Aizsargu organizācija 
Jēkabpilī” un Latvijas Universitātes bibliotēkas izstādes Bez maksas

04.05. 16.00 Audiovizuāla stāsta „Jēkabpilieši Atmodas laikā” demonstrējums Bez maksas

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.

Nepalaid garām MAIJĀ

Plašāka informācija pieejama: www.jkp.lv/nbs-parade/kalendars/2019-gads/

Nacionālo bruņoto spēku simtgades parāde Jēkabpilī
04.05. 11.00–12.00 Nacionālo bruņoto spēku militāro vienību un tehnikas parāde Rīgas ielā
04.05. 12.00–16.00 Militārās tehnikas apskate stāvlaukumā pie Krustpils saliņas

04.05. 12.00–16.00 Ekipējuma, ieroču un militārās tehnikas izstāde un paraugdemonstrējumi  
Jēkabpils pamatskolas stadionā, Rīgas ielā 200 

04.05. 12.00–15.00 Aviācijas tehnikas izstāde Krustpils saliņā

04.05. 15.00–15.50 Aviācijas šovs. Gaisa spēku izpletņlēcēju paraugdemonstrējums virs Daugavas

04.05. 16.00–18.00 Sadraudzības spēle futbolā starp jēkabpiliešu un NATO paplašinātās kaujas grupas 
komandām, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadionā

04.05. 17.00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts lielkoncerts Vecpilsētas 
laukumā kopā ar grupu “Līvi”

04.05. 18.30 Filmas “Zobens un zābaki” pirmizrāde Jēkabpils Tautas namā



Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.

Drīzumā JŪNIJĀ
01.06. Bērnu svētki 

01.06. Koncertprogramma bērniem “Mīļdziesmiņas”

23.06. Līgo zaļumballe Kena parkā

Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

Nepalaid garām MAIJĀ

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212

01.01.-30.06. Tematiska izstāde “ES Padomes prezidentūra: Rumānija” Bez maksas

02.05.-30.05.

Izstāžu cikls: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. 
gadadiena. 5. izstāde “Latvijas Nacionālā bibliotēka”

Bez maksas

Tematiska akcija “Izglāb grāmatu – izlasi!”

Tematiska izstāde “4. maija Neatkarības deklarācija”

Izstāžu cikls: Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. 5. Izstāde ”Latvijas Eiropas stāsti”

Tematiska izstāde “Dārznieks. Meistars. Skolotājs. Viktoram Orehovam – 110”

Rokdarbu izstāde “Lakatu birzs”

09.05. 10.00 Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā. Eiropas stāsti
Dienas centrā “Kopā būt”, Jaunā iela 39i Bez maksas

23.05. 16.00 Piemiņas un atmiņu pēcpusdiena “Dārznieks. Meistars. Skolotājs. Viktoram 
Orehovam – 110” Bez maksas

30.05. 17.00 Tikšanās ar daiļamatu meistari Daigu Melnaci Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212

02.05.–30.05

Plaukta izstāde “Grāmatas “Cilvēka bērns” autoram Jānim Klīdzējam – 105”

Bez maksasPlaukta izstāde “Ziedonis”

Plaukta izstāde “Sākam gatavoties eksāmeniem?”

10.05.
17.05.
24.05.

15.00–16.00

Atvērtās projekta “Open UP” LLI-263 nodarbības:
Eiropas diena
Krāsainās pasakas
Gaidot vasaru!

Bez maksas

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3

03.05. Jauno grāmatu diena Bez maksas

7.–31.05.
Literatūras izstāde „Vizuālā māksla. Darbnīcas “Baltars” porcelāns (1925-1928)” 
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 68. 
izstāde

Bez maksas

22.05. 10.00–17.00 Izstāde “Mēs kopā ar jums – jūs kopā ar mums” /22. maijs – Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas diena ( Vecpilsētas laukumā pie objekta “Pilsētas stāsts”) Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39

2.–31.05.

Grāmatu skate „Ceļojums pa Eiropas Savienību”  
/atzīmējot Latvijas 15. gadadienu Eiropas Savienībā/

Bez maksasPlaukta izstāde “Pasakas ir visur” /rakstniecei Mārai Cielēnai - 65/

Plaukta izstāde “Detektīvu karalis” /rakstniekam Arturam Konanam Doilam – 160/

8.05. 15.00 Lasīšanas pulciņa nodarbība Bez maksas

10.–31.05. Prāta spēles par Eiropas Savienību “Eiropas atklāšana” Bez maksas



Radošās darbnīcasBibliotekāru seminārs Ludzā 28. martā Atvērtās nodarbības martā

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība,  
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras 
nodaļa aicina: „Nāc, pievienojies!”

Uzzini vairāk – www.jkp.lv

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710,27 EUR, t. sk. 32 053,72 EUR ES finansējums.

Katru piektdienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Jēkabpils Galvenajā Bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā notiek 
atvērtās nodarbības. “Nāc, pievienojies!”. Nodarbības tiek organizētas Latvijas– Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu 
bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263 ietvaros.

Spēļu nodarbības tiek organizētas 20 mēnešu ietvaros līdz pat 2019. gada novembrim. 
Plašāka informācija par nodarbībām – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv vai zvanot uz tālr. 29113614 

(Ilona).

10.05. Eiropas diena

17.05. Krāsainās pasakas

24.05. Gaidot vasaru!

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas var tikt izvietotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv 
sadaļā „Galerija”, kā arī www.draugiem.lv un facebook.com. Pasākuma apmeklētājiem ir tiesības iebilst par fotogrāfiju izvietošanu.

Nepalaid garām MAIJĀ

Uzdevumi, testi un radoši darbiņi!


